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اعتراف صهیونیستها

مس��ئله ادامه موجودیت رژیم صهیونیس��تی همزمان با تشدید مقاومت
در س��الهای اخیر ،زیر س��ایه س��نگین ابهام محافل داخلی این رژیم و
کارشناس��ان بینالمللی قرارگرفته و هر س��اله ،کنفرانسی تحت عنوان
«هرتزلی��ا» در س��رزمینهای اش��غالی ب��رای واکاوی و دس��تیابی به
رهیافتهایی بهمنظور خروج از شرایط متزلزل کنونی اسرائیل و تهدیدات
داخلی و خارجی آن تشکیل میشود .نوزدهمین دور این نشست با حضور
مسئولین فعلی و سابق رژیم صهیونیس��تی به جلسهای برای اعتراف به
چالشهای پیش روی این رژیم تبدیل شد و تقریب ًا همه آنها از آیندهای
تیرهوتار و چالشهای رو به افزایش تلآویو سخن به میان آوردند« .برهم
خوردن ش��اخصهای بازدارندگی این رژیم به نفع مقاومت»« ،بیفایده
بودن عادیسازی روابط تلآویو و ارتجاع منطقه بدون دستیابی به مصالحه
با فلسطینیها»« ،وحشت از قدرت گیری حماس در کرانه باختری و اثبات
کارآمدی مقاومت در مواجهه با اسرائیل» و «شکافهای عمیق سیاسی
و مذهبی در داخل» ،بخش��ی از واقعیتهایی بودند که صهیونیستهای
مستأصل حاضر در این کنفرانس به آن اشاره کردند؛ حقایقی که عمق آنها
بهمراتب بیش از آن اس��ت که از منظر حاضرین مورد مداقه قرار گرفت.
دراینباره گفتنیهایی هست.
 .1یکی از بزرگتری��ن چالشهایی که رژیم صهیونیس��تی با آن مواجه
اس��ت و غلظت آن از مرز دغدغه گذشته و به تهدیدی بزرگ تبدیلشده،
موضوع مقاومت اس��ت .مقاومت از زاویه نگاه اشغالگران ،به حضور چند
گروه مس��لح که برای مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی ،طی چند روز
صدها و هزاران موشک بر سر اسرائیل میریزند ،دارای برنامه مشخصی
برای تقویت توان نظامی خود هستند و همواره خطرات بیشتر و جدیدی
را متوجه پایتخت و ش��هرکهای صهیونیس��ت کردهاند ،نمیشود بلکه
مس��ئله ،به دوام و بقای رژیم صهیونیس��تی در برابر ق��درت راهبردی و
رو به تزای��د جنبشهای مقاوم��ت بازمیگردد .به فرم��وده رهبر معظم
انقالب« ،تا زمانی که مقاومت وجود داشته باشد ،روند افول و زوال رژیم
صهیونیس��تی ادامه خواهد داش��ت 10( ».دی  )97صهیونیستها برای
برقراری توازن قوا در برابر مقاومت ،گزینههای متعددی را فراتر از س��از
و کارهای نظامی بررس��ی کردند چراکه با وج��ود تجهیز این رژیم جعلی
به تسلیحات روز و پیش��رفته آمریکایی ،هیچگاه در تاریخ منحوس آنها
این سطح از فضاحتهای نظامی س��ابقه نداشته و بدتر از آن ،اینکه طی
کمتر از  72س��اعت از حمله ،مجبور به پذیرش شرایط فلسطینیها برای
برقراری آتشبس باش��ند .برقراری روابط دیپلماتیک ،اقتصادی ،امنیتی
و اجتماعی با برخی از همپالکیهای عربس��تان ،س��وپاپ اطمینان رژیم
صهیونیستی برای حفظ امنیت خود در برابر مقاومت است تا از این رهگذر
و با سوءاس��تفاده از احساسات ملیگرایانه عربی ،کش��ورهای مرتجع را
برای نزدیک شدن به حماس و جهاد اسالمی و متقاعد کردن آنها برای
گذاشتن س�لاح بر زمین ،ترغیب کنند .این رویکرد که مصداق بارز آن را
میتوان در توطئه «معامله قرن» دید ،آنچنانکه مطلوب صهیونیستها
و آمریکا بود ،پیش نرفت و با شکست مواجه شد و کارگاه اقتصادی منامه
که بخش اقتصادی آن به ش��مار میآمد ،به تعبیر «جارد کوشنر» ،داماد و
مش��اور ترامپ ،به دلیل عدم همراهی فلسطینیها و فشار بر شرکتها و
فعاالن بخش تجاری شکست خورد.
 .2موضوع راهپیمایی بازگش��ت که حتی آمریکاییه��ا نگرانی خود را از
آن در جلسات س��ازمان ملل مطرح کردند نیز ازجمله تهدیداتی است که
صهیونیستها را به وحشت انداخته است« .گادی آیزنکوت» رئیس سابق
ستاد مش��ترک ارتش رژیم صهیونیستی ،یکی از س��خنرانان کنفرانس
هرتزلیا ،راهپیمایی بازگشت در مرز نوار غزه را ناقض بازدارندگی تخیلی
تلآویو پس از س��ال  2014معرفی و آن را متفاوت از سایر تهدیدات این
رژیم معرفی کرد .در تاریخ مبارزات علیه اشغالگران ،برپایی راهپیماییها
و تجمعاتی که بیش از یک سال بهطور مستمر و مداوم ادامه داشته باشد،
س��ابقه ندارد و همین تداوم و تبعات ناش��ی از آن ،ازجمل��ه بادبادکها و
بالونهای آتشزا که خسارات سنگینی بر مزارع و شهرکها وارد آورده،
آن را به عاملی تهدیدکننده و وحشتآفرین که بهتنهایی میتواند معادالت
صهیونیستها را بر هم زند ،تبدیل کرده است.
 .3ش��کافهای سیاس��ی برآم��ده از اختالفات اجتماعی ،یک��ی دیگر از
نمادهای برجسته تزلزل در س��رزمینهای اشغالی است .این شکنندگی
زمانی پررنگتر میش��ود که عدمحمایت سیاسی از «بنیامین نتانیاهو»
در تش��کیل کابینه ائتالفی را علیرغم جانبداری همهجانبه و تصمیمات
بیسابقه «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا از وی مورد ارزیابی قرار
دهیم .کمی پیش از پیروزی حزب نتانیاهو و ائتالف راستها در انتخابات
فروردین ماه کنست ،ترامپ ،بلندیهای جوالن را بهعنوان ضمانتنامه
پیروزی نتانیاهو ،بخش��ی از سرزمینهای اشغالی دانست و منطقهای که
هیچ وجاهتی برای حاتمبخشی آن نداشت را به اسرائیل هبه کرد! انتقال
س��فارت آمریکا به بیتالمقدس نیز در همین راستا صورت گرفت ولی با
همه این حمایتهای بیس��ابقه ،نتانیاهو نتوانست دولت موردنظر خود
را تش��کیل دهد .این اولین بار اس��ت که رهبر حزب پیروز با این حجم از
حمایتهای کاخ سفید در تش��کیل کابینه ائتالفی شکست خورد .دلیل
آنهم ب��ه اختالف نتانیاهو ب��ا «آویگدور لیبرمن» ،وزیر جنگ پیش��ین
اس��رائیل بر س��ر یک موضوع اجتماعی بازمیگردد .لیبرمن که یکی از
اعضای حزب «اس��رائیل بیتنو» (اسرائیل خانه ما) به شمار میآید ،اصرار
داش��ت که یهودیان ارتودکس که به «حریدیها» مشهور هستند ،نباید
از خدمت سربازی معاف ش��وند ،درحالیکه نتانیاهو بر معافیت این قشر
مذهبی که با پوش��ش س��نتی یهودیان در انظار عمومی ظاهر میشوند،
تأکید داش��ت .اعتراض لیبرمن ،در واقع ،اعتراض جامعه صهیونیستی به
این تبعیض فاحش است اما اختالفات داخلی ،از ریشههای گستردهتری
نسبت به مسائلی از این دست برخوردار است .در حال حاضر ،اعراب ساکن
سرزمینهای اشغالی پس از تصویب قانون کشور یهود ،بهواقع احساس
میکنند که شهروند درجه دو هس��تند و گویی که در جای دیگری بهجز
س��رزمین آباء و اجدادیش��ان زندگی میکنند .بهموجب قانون جنجالی
کشور یهود ،اسرائیل وطن صهیونیستها به شمار میآید و زبان عربی در
آن جایی ندارد .عبری ،زبان اصلی و انگلیسی ،زبان دوم محسوب شده و دو
سال فرصت دادهشده است تا زبان عربي بهطور كامل در سراسر اسرائيل
از عالئم جادهها ،شهرها و روستاها گرفته تا محتوای آموزشی دبستانها،
دبيرستانها و مراكز دانشگاهي يا اس��ناد دولتي در تمامي مراكز رسمي
حذف شود! پاشنه آش��یل دیگر جامعه صهیونیستی ،رفاهی است که در
سطح جوامع اروپایی و آمریکایی بر آن حاکم است .در نتیجه این رفاه کاذب
و ش��اخصههای اقتصادی حاکم بر آن ،آستانه تحمل رژیم صهیونیستی
در براب��ر هر نوع تهدید و حمله مقاوم��ت و همچنین بحرانهای اقتصاد
جهانی ،کاهشیافته و به علت ارتباط نهادهای مالی و سرمایهگذار جامعه
ی با سایر نهادهای مالی و سرمایهگذاری در اروپا و آمریکا ،این
صهیونیست 
رژیم بهسرعت تحت تأثیر تبعات منفی تکانههای خارجی و داخلی ناشی
از حمالت حماس و جهاد قرار میگیرد.
همانگونه که پیشتر به آن اشاره شد ،مؤلفههای ذکر شده ،تنها بخشی
از ک��وه یخ چالشهای پیش روی رژیم صهیونیس��تی اس��ت که از میان
تبلیغات و تقالهای جبهه عبری ،غربی ،عربی سر بر آورده است؛ حقایق
و واقعیتهایی که در آینده نهچن��دان دور ،موجودیت و هیمنه این رژیم
جعلی را به زیر خواهند کشید.

روابط ایران با اتحادیه اوراسیا
آغازی برای شکوفایی اقتصاد منطقه
حجتاالسالم حسن روحانی
رییسجمه��وری در تم��اس
تلفن��ی «نیکول پاش��ینیان»
نخستوزیر ارمنستان با وی،
توافق��ات گس��ترده تهران-
ایروان در عرصههای مختلف
را در جریان سفر نخستوزیر
ارمنستان به تهران و همچنین کمیسیون مشترک اقتصادی ،گامی
ارزنده در مسیر توس��عه بیش از پیش همکاریها برشمرد و اظهار
داشت که با تس��ریع در اجرای این توافقات ،شاهد شکوفایی بیشتر
روابط ایران و ارمنستان خواهیم بود .وی همچنین با ابراز خرسندی
از تصویب موافقتنامه تش��کیل منطق��ه آزاد تجاری بین جمهوری
اس�لامی ایران و کش��ورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراس��یا در
پارلمانهای کش��ورها عضو اتحادیه ،گفت که ای��ن موافقتنامه با
تصویب در مجلس شورای اسالمی نیز برای اجرا به وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت ابالغ ش��د .به گ��زارش پایگاه اطالعرس��انی
ریاستجمهوری ،روحانی ابراز امیدواری کرد که اجرای اهداف این
اتحادیه در تقویت مناس��بات اقتصادی و تجاری و همکاری های
پولی ،زمینه ساز شکوفایی روابط ایران و اتحادیه اوراسیا باشد.

اصابت دقیق گلولههای توپخانهای به مقرهای تروریستها
حکایت از عملیاتی شدن یکی دیگر از دستاوردهای دفاعی
کشور یعنی لیزری شدن گلولههای توپخانه سپاه دارد.

سپاه پاس��داران انقالب اسالمی روز گذش��ته با صدور اطالعیهای از
هدف قرار دادن مقرهای فعال و محل استقرار و آموزش گروهکهای
تروریستی ضدانقالب در حاشیه مرزهای اقلیم کردستان عراق خبر داد.
برابر آنچه که در اطالعیه سپاه پاسداران آمده است ،این عملیات که در
پاسخ به تحرکات این گروهکها در منطقه غرب و شمال غرب کشور
صورت گرفته ،توسط واحدهایموش��کی ،پهپادی و توپخانه نیروی
زمینی سپاه انجام شده است .آنچه که در فیلم منتشر شده از این عملیات
به چشم میخورد ،استفاده از توپخانه کششی 155میلیمتری41 HM
و توپخانه موش��کی گراد برای هدف قرار دادن مقرهای تروریستها
است .اما در بخش دیگری از تصاویر منتشر شده از این عملیات ،اصابت
دقیق گلولههای توپخانهای به مقرهای تروریستها به چشم میخورد
که حکایت از عملیاتی شدن یکی دیگر از دستاوردهای دفاعی کشور
یعنی لیزری شدن گلولههای توپخانه سپاه دارد.
پیش از این در مقاطع مختلف توسط فرماندهان نیروهای زمینی ارتش
و سپاه و سایر فرماندهان نیروهای مسلح سخن از نقطهزنی توپخان ه و
استفاده از مهمات هدایتشونده در رزمایشهای مختلف ارتش و سپاه
گفته شده بود ،و حتی سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در
همایش مهمات برتر این نیرو گفته بود :استراتژیها بر مبنای هر بمب
یا هر موشک برای یک هدف است و امروز ما شاهدیم که توپهای ما
با استفاده از گلولههای کراسنوپل که با لیزر هدایت میشوند نقطهزن
شدهاند و ما به س��مت همین دکترین هر گلوله ،بمب یا موشک برای
یک هدف حرکت میکنیم .گلوله های کراسنوپل ،در حقیقت نوعی
از مهمات و پرتابههایی هس��تند که با استفاده از فناوری لیزر به سمت
اهداف هدایت میشوند.
مکانیزم عملکرد گلولههای هدایتشونده توپخانهای
به نظر میرس��د که گلولههای توپخانهای هدایت شونده ،احتماال در
عملیات علیه مواضع تروریستها برای نخستین بار مورد استفاده قرار
گرفته است .پیش��تر گلولههای 155میلیمتری هدایت شونده بصیر
بعنوان مهمات هدایت لیزری توپخانهای در ایران س��اخته و رونمایی
شده بود .این گلوله طول حدود 130سانتیمتر دارد و در بدنه استوانهای
خود از س��طوح کنترلی پایدار کننده اس��تفاده میکند .کنترل بصیر با
اس��تفاده از بالههایی است که بر روی قس��مت ابتدای بدنه آن نصب
شده است که در علوم هوافضا به آنها «کانارد» گفته میشود که پس از
شلیک باز شده و به سمت هدف ،گلوله را هدایت خواهد کرد .فارس در
گزارش��ی در همین رابطه نوشت :هدفگیری در توپخانههای لیزری
اینگونهاست که با اس��تفاده از یک تابنده لیزر که این تابنده میتواند
زمینی یا هوایی(استفاده از پرندههای بیسرنشین یا با سرنشین برای
هدفگذاری) باش��د ،پرتو لیزر به هدف تابانده میشود و گلوله پس از

پاسخ دندانشکن
به تجاوزگران حریم کشورمان
شلیک ،رد لیزر را که بر روی هدف به صورت مخروطی  3بعدی خواهد
بود دنبال کرده و در آن محل اصابت خواهد کرد .استفاده از گلولههای
هدایت شونده توپخانه میتواند عالوه بر اینکه از اتالف زمان ،هزینه و
شلیک گلولههای زیاد برای انهدام یک هدف جلوگیری میکند ،باعث
افزایش توان رزمی و تاکتیکی نیروهای مسلح خواهد بود.
این در حالی اس��ت که طبق اطالعیه روابط عموم��ی نیروی زمینی
س��پاه ،آمده است :در پی اقدام تروریستی روزهای اخیر گروهکهای
ضدانقالب و تحت حمایت استکبار جهانی در مناطقی از غرب و شمال
غرب کشور و به ش��هادت رساندن شهید س��رافراز و دالور «حاصل
احمدی» و دو تن از پاسداران غیور اسالم و تالش مذبوحانه در برهم
زدن امنیت استانهای آذربایجان غربی و کردستان ،نیروی زمینی سپاه
پاسداران در ادامه هشدارهای قبلی کشورمان به اقلیم کردستان عراق
مبنی بر جلوگیری از استفاده گروهکهای تروریستی از مناطق حاشیه
مرزهای مشترک با جمهوری اسالمی ایران برای فعال کردن مقرها
برای آموزش ،سازماندهی و گسیل تیمهای تروریستی در نفوذ از مرز و
انجام اقدامات تروریستی و ضدامنیتی در میهن اسالمی ما و بیتوجهی
و مسامحه در این خصوص ،از روز چهارشنبه(۱۹تیرماه) مقرهای فعال
و محل استقرار و آموزش گروهکهای تروریستی ضدانقالب در این
مناطق را هدف قرار داد .در این عملیات که توسط واحدهای موشکی،
پهپادی و توپخانه نیروی زمینی س��پاه انج��ام پذیرفت ،مراکز فعال

ظریف خطاب به آمریکاییها:

مذاکره نمیکنیم

وزیر خارجه با بیان اینکه با کسانی که علیه
مردم ما به تروریسم اقتصادی دست زدند
مذاکره نمیکنیم ،گف�ت :زمانی آمریکا در
جنگ اقتص�ادی علیه ایران اس�ت ،نباید
توقع داش�ته باش�ند ای�ران اقداماتش را
متوقف کند.

اشتیاق زیاد آمریکاییها برای بازگشت کشورمان
به میز مذاکره ،باعث شده تا واشنگتن واسطههای
فراوانی از جمله ژاپن و فرانسه را راهی تهران کند
که البته با موضع قاطع کش��ورمان روبرو ش��ده و
مقامات تهران ،ش��رط مذاکره مجدد را لغو بالمره
همه تحریمهای ایران اعالم کردهاند .در همین
رابطه ،محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران
در گفتوگ��و با المیادین با اش��اره نشس��ت اخیر
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،اظهار
داشت :بهترین دلیل درباره انزوای آمریکا ،نشست
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود.
یها ثابت کردند که دیپلماس��ی ایران بار
آمریکای 
دیگر آنه��ا را در جهان منزوی ک��رد .این انزوای
سیاس��ی آمریکا منجر به ان��زوای اقتصادی این
کشور خواهد شد .آمریکاییها بیش از حد از قدرت
دالر استفاده میکنند و این موضوع باعث میشود
که به تدریج جایگاه خود را از دس��ت بدهند .وزیر
امور خارجه کشورمان همچنین در حاشیه همایش
فرمانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران درباره
اینکه آیا ایران چراغ سبزی به آمریکا برای حضور
در مذاکرات داده است یا نه ،توضیح داد :ما هیچگاه
میز مذاکره را ترک نکردیم .تا اسفندماه ۹۶آمریکا
در جلسات کمیس��یون مش��ترک برجام حضور
مییافت و داخل مذاکره بود .خودش��ان تصمیم

گرفتند میز مذاکره را ترک کنند ،حاال یک ادعای
دروغی میکنند ب��رای فریب که ما آماده مذاکره
هستیم .وی تصریح کرد :اگر آماده مذاکره هستند
مذاکره با تروریسم جور در نمیآید .خودشان هم
با تروریستها مذاکره نمیکنند و ما هم با کسانی
که علیه مردم ما دست به تروریسم اقتصادی زدند،
مذاکره نمیکنیم .باید این را متوقف کنند.
تناقض رفتار آمریکا
«میخائیل اولیانوف» نماینده روس��یه در آژانس
بینالمللی انرژی اتمی نیز درخصوص ادعاهای
مطرح ش��ده از جانب مقامات آمریکایی در رابطه
با آمادگی انج��ام گفتوگو با ای��ران تأکید کرد:
اینگونه بیانیهها در شرایطی که واشنگتن هر روز
تحریمها علیه ایران را تش��دید میکند و از لحنی
به ش��دت خصمانه علیه تهران استفاده میکند،
چندان متقاعدکننده و قابل باور نیست .اولیانوف
در گفتوگو با خبرگزاری «ریانووس��تی » گفت:
آمریکاییها با اس��تفاده از الفاظ سازنده توجهات
را جلب کردهاند و این نخس��تین باری نیست که
واش��نگتن گفته آم��اده گفتوگو با ای��ران بدون
هیچ پیش شرطی اس��ت اما در شرایط کنونی و با
این حجم س��ابقه از لفاظیهای بشدت خصمانه،
تحریمهای شدید و افزایش حضور نظامی آمریکا
در منطقه خلیج فارس چندان هم قابل باور نیست.
اگرچ��ه خود این عبارات و الفاظ کامال درس��ت و
سازنده هستند.
«محمد بن عبدالرحمان آل ثانی» وزیر خارجه قطر
نیز تصریح کرد که آمریکا معتقد است فشارهای
حداکثری ،ایران را به میز مذاکره میآورد اما ایران
با وجود تحریمها وارد مذاکره با آمریکا نمیشود.

تروریس��تها هدف قرار گرفت و عالوه بر انهدام آنها ،شمار زیادی از
عناصر تروریستی به هالکت رسیده و یا زخمی شدهاند که اطالعات
تکمیلی متعاقب ًا به آگاهی ملت شریف ایران رسانده خواهد شد.
این اطالعیه در پایان با پرده برداش��تن ازتالش تروریستها در استفاده
از روس��تاییان به عنوان سپر انس��انی و درخواست مجدد از مردم شریف
کردستانعراقمبنیبرفاصلهگرفتنازمحلهایاستقرارگروهکهای
تروریستی و طرد آنان تاکید کرد :همانگونه که بارها تصریح شده ،امنیت
ملی و حفظ آرامش و آس��ایش مل��ت ایران به ویژه م��ردم عزیز و غیور
استانهای مرزی خط قرمز نیروهای مسلح کشور بویژه نیروی زمینی
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی بوده و در این خصوص هیچ مالحظه و
مرزی را نمیشناسد و تروریستها را در هر سوراخی که خزیده باشند به
سزای اعمال ننگین و جنایتکارانهشان خواهند رساند.
انهدام تیم تروریستی در جوانرود کرمانشاه
روابط عموم��ی قرارگاه نجف اش��رف نی��روی زمینی س��پاه هم در
اطالعیهای از انهدام یک تیم تروریس��تی در منطقه عمومی جوانرود
اس��تان کرمانش��اه با اقدام دقیق اطالعاتی و عملیاتی رزمندگان این
ق��رارگاه خبر داد .در این اطالعیه آمده اس��ت :در این عملیات مقادیر
قابل توجهی س�لاح  ،مهمات و تجهیزات ارتباطی نیز از تروریستها
کشف و ضبط شد.

حمله قایقهای ایرانی به نفتکش انگلیسی تکذیب شد

ایرانهراسی انگلیس با نفتکشها!

سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران ادعای
منابع آمریکایی مبنی بر تالش ش�ناورهای
نیروی دریایی س�پاه ب�رای توقیف نفتکش
انگلیسی در خلیج فارس را تکذیب کرد.

پس از اق��دام انگلیس در راهزن��ی دریایی و توقیف
نفتک��ش ایرانی ،دش��منان ای��ران در م��وج جدید
ایرانهراسی،اقدامبههوچیگریوازتشکیلنیرویی
برای محافظت از کشتیها در اطراف آبهای ایران و
یمن خبر دادند .در ادامه این سناریو ،پنجشنبه گذشته
آمریکا و انگلیس مدعی ش��دند قایقهایی از سپاه
تالش کردهاند نفتکش بریتانیایی را در تنگه هرمز
به س��مت آبهای ایران هدایت و آن را توقیف کنند
اما با هشدارهای کشتی جنگی بریتانیا ،این قایقها
از منطقه دور شدند.
در پی این گزافهگویی ،س��پاه پاسداران این موضوع
را تکذیب ک��رد .روابط عمومی منطقه پنجم نیروی
دریایی سپاه طی اطالعیهای اعالم کرد :گشتهای
شناورهای نیروی دریایی سپاه در خلیجفارس طبق
روشهای جاری و ماموریتهای ابالغی برقرار و با
هوش��مندی ،دقت و صالبت در حال انجام است و
طی۲۴ساعت اخیر نیز هیچ مواجههای با شناورهای
بیگانه از جمله شناورهای انگلیسی صورت نگرفته
اس��ت .در صورتی که دس��توری مبنی ب��ر توقیف
شناورهای بیگانه دریافت شود ،منطقه پنجم نیروی
دریاییسپاهدرمحدودهجغرافیاییمأموریتخودقادر
است بدون درنگ ،با قاطعیت و به سرعت نسبت به
انجام آن اقدام کند.
دولت انگلیس احمقتر از ترامپ
این در حالی است که همچنان واکنشها به راهزنی

دریایی علی��ه نفتکش ایرانی ادام��ه دارد .در همین
رابطه ،روزنامه اینترنتی رایالیوم با تاکید بر حماقت و
بیپرواییرییسجمهورآمریکانوشت:دولتانگلیس
از ترامپ احمقتر اس��ت که از حماقت وی حمایت
میکند؛آنهمدرحالیکهاقداملندندرتوقیفنفتکش
ایرانی ،چه بسا جهان را به سمت جنگ جهانی سوم
سوق دهد .وزارت خارجه چین هم از همه طرفهای
حاضردرمنطقهخلیجفارسخواستباخویشتنداری،
ازتشدیدتنشممانعتکنند«.کنستانتینکساچف»
رییسکمیتهاموربینالمللشورایفدراسیونروسیه
نیزمیگویدگفتکهتوقیفیکتانکرنفتکشایرانی
در جبلالطارق ،غیر قانونی و اقدامی تحریکآمیز با
هدف آغاز یک تقابل نظامی بوده است.
سیدعباس موسوی س��خنگوی وزارت امور خارجه
هم با یادآوری مخالفتهای اتحادیه اروپا با تحریمها
و قوانین فراس��رزمینی ،گفت :ادعاهای لندن درباره
توقیف نفتکش حامل نف��ت ایران به لحاظ حقوقی
قابل اعتنا نیست و از انگلیسیها میخواهیم هرچه
زودتر این نفتکش را رها کنند.
علیرغممحکومیتاقدامانگلیسدرتوقیفنفتکش
ایرانی ،انگلیس��یها همچنان در حال گزافهگویی
هس��تند« .جرمی هانت» وزیر ام��ور خارجه دولت
انگلیس بار دیگر علت توقیف کشتی «گریس »۱را
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه سوریه اعالم کرد .به
گزارش فارس ،رییس منطقه انگلیسی جبلالطارق
هم مدعی ش��د :توقیف نفتکش حامل  2.1میلیون
بشکه نفت خام ایران را مستقال و بدون هیچ فشاری
از س��وی دولتهای دیگ��ر از جمله آمری��کا انجام
دادهاند .همچنین در ادامه تنشآفرینی انگلیس علیه
کشورمان،پلیسجبلالطارقناخداینفتکشحامل
نفت ایران را دستگیر کرد.

در جلسه هیأت رییسه با کمیسیونهای داخلی مطرح شد

قدردانی رییس مجلس خبرگان از قوه قضاییه در امر مبارزه با فساد
رییس مجل�س خب�رگان ضمن تش�کر از
رییس ق�وه قضاییه گفت :آیتاهلل رییس�ی
موضوع مبارزه با فساد را در دستگاه قضایی
شروع کردهاند و خدا هم کمکشان میکند.

آیتاهلل احم��د جنتی رییس مجل��س خبرگان در
ششمین جلس��ه مش��ترک هیأت رییسه مجلس
خبرگان رهبری با کمیسیونهای داخلی دوره پنجم،
با اش��اره به بیانات مقام معظم رهبری خصوصا در
سخنرانی روز ١٤خرداد و مواقع اخیر اظهار داشت:
یکی از م��وارد مهم و قابل تاکید ایش��ان ،مقاومت
اس��ت .ماهرچه داریم و اس�لام هرچه دارد همه از
مقاومت اس��ت .برای حفظ و نگه��داری ارزشها
دش��من خیلی تالش میکند که ما را به زمین بزند
نگذارد عدالت و اسالم و توحید رشد کند ،از این رو
از اول تاریخ دنیا تاکنون مب��ارزه خق و باطل بوده
اس��ت و تازگی هم ندارد .آی��تاهلل جنتی ادامه داد:
امروز هم که با مسئله دشمنیهای دیوانه وار آمریکا

گزیده ها

و کشورهایی که خیلی کمتر از آمریکا نیستند ولی
آمریکا دشمنی خود را بیش��تر نمایان میکند .وی
افزود :پیروزیهای بسیار خوبی تاکنون داشتهایم و
دشمن هم از این پیروزیها ناخرسند است .همان
پیروزیهایی که سیاستهای دشمن را در عراق،
سوریه و در یمن خنثی کرد و در این کشور آنها را به
شکست وامی دارد .رییس مجلس خبرگان در ادامه
گفت :همه این پیروزیها به خاطر مقاومت است،
یعنی باالخره این راه هموار نیست و باید باهمت راه
را در پیس گرفت و ای��ن مقاومتها همه جاخود را
نش��ان داده و هزینه هایش را هم تقبل کرده است.
وی افزود :خب حال دش��منان ماهم معلوم هستند
و هی��چ گاه نمیتوان از دش��منان انتظار دوس��تی
داش��ت ،این اگر یک قدم هم جلو بیاید میخواهد
مش��کالت خود راحل کند و میخواهد از راهی که
بیرونش کردیم به مملکت برگردد و قدرت را مانند
زمان شاه به دست بگیرد .نمیتوان از دشمن توقع
دوستی داشت.

جوانان را به کار گیرید
آی��تاهلل جنتی با بیان این ک��ه جوانان تخصص و
آمادگی الزم را دارند ،خطاب به ارگانهای مختلف
گفت :باید جوانان را کمکم به در پستهای مختلف
به کار بگیرید هرچند که در پس��تهای حساس و
مهم آنها را ب��ه کار نمیگیرند ،ام��ا در جاهایی که
ممکن است جوانان را به کار بگیرید.
رییس مجلس خبرگان با اشاره به انواع فساد از جمله
فساد اداری ،اخالقی ،سیاس��ی و اقتصادی ،عنوان
کرد :مبارزه با انواع فس��اد باید به صورت گفتمان در
بیاید .هر کدام از ما باید در این زمینه کار کنیم حتی در
حوزههای علمیه هم مشکل داریم و باید این گفتمان
هم در آنجا جا بیفتد .آیتاهلل جنتی با بیان اینکه نبض
مملکت دست مقام معظم رهبری است ،افزود :ایشان
هس��تند که میدانند کجا باید به جلو حرکت کرد و
کجا باید توقف کرد .ایشان هم میگویند باید با فساد
مبارزه کرد .وی با بیان اینکه مبارزه با فس��اد باید در
میان جامعه و مردم باب ش��ود ،گفت :مبارزه با فساد

باید مردمی شود وگرنه آن نتیجهای که میخواهیم
گرفته نمیش��ود .دبیر شورای نگهبان با تاکید بر به
کار گرفته ش��دن جوانها اظهار داش��ت :جوانان با
ایمان جهادگر پاک دس��ت با دلهای نورانی مورد
استفاده قرار بگیرند .وی با تشکر از آیتاهلل ابراهیم
رییس��ی رییس قوه قضاییه ،گفت :ایشان موضوع
مبارزه با فساد را در دستگاه قضایی شروع کردهاند.
٦٠قاضی متخلف و دارای مشکل را برکنار کردند.
چشم دیگران هم به اینهاست و نگاهشان میکنند.
بله؛ دس��تگاهی که میخواهد مبارزه با فس��اد کند
باید خودش فاس��د نباشد ،خودش باید عادل باشد و
راهش همین است .به گزارش میزان ،وی در پایان
خاطرنشان کرد :بنده همه جا این را گفته ام که اگر
میخواهید با فس��اد مبارزه کنید ،باید اول با مفسد
برخورد کنید و باید ببینید کسی که میخواهد با فساد
مبارزه کند فاسد هست یاخیر؟ باید محکش زد .به هر
حال من الزم دانستم که از ایشان تشکر کنم .ایشان
مقاومت میکنند و خداهم کمکش میکند.

«بنیامیننتانیاهو»نخستوزیر
رژیم اش��غالگر ق��دس چندی
پیش در بازدید از اس��کادران
جدیدترین جنگندههای نسل
پنجمی اف ،۳۵ -ایران را با این
نسل از جنگندهها تهدید و ادعا
کرد :ایران باید به یاد داش��ته
باش��د که این هواپیماها میتوانند در هر نقطه از خاورمیانه ،از جمله
ایران و سوریه پرواز کنند .در واکنش به این ادعاها ،امیر حاتمی وزیر
دفاع این تهدید را مصداق آشکار و صریح نقض بند ۴ماده ۲منشور
سازمان ملل متحد در عدم تهدید و توسل به زور علیه سایر کشورهای
عضو س��ازمان ملل متحد از جمله کش��ورهای منطقه و جمهوری
اسالمی ایران دانست .به گزارش تس��نیم ،وی با اشاره به سخنان
نخس��توزیر رژیم اش��غالگر قدس ،تأکید کرد :جمهوری اسالمی
ایران با حفظ حق دفاع مشروع مبتنی بر آموزههای دین مبین اسالم
و رهنامه دفاعی کشور و هم چنین ماده ۵۱منشور ملل متحد؛ از چنان
آمادگی و اقتدار توس��ط نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران
برخوردار است که هر دشمنی در هر سطحی قصد تجاوز به حریم و
تمامیت ارضی کشور مقدس جمهوری اسالمی ایران را داشته باشد
با پاسخ قاطع ،دندانشکن و پشیمانکننده مواجه خواهد شد.

بیکاری جوانان
نتیجه بیتدبیریهاست
حجتاالسالم کاظم صدیقی
خطیب نمازجمعه تهران با بیان
اینکه رهبری انقالب در بیانیه
گام دوم انقالب بر جوانگرایی
و اعتماد به سرمایههای داخلی
تاکی��د دارند ،گفت :م��ا امروز
خبرهایی دریافت کردیم که در
برخی مناصب مهم اقتص��ادی ،بعضی جوانان مجرب ،کارآزموده و
انقالبی اس��تقرار پیدا کردند که امیدواریم موردی نباشد .اگر جوانی
مؤمن و انقالبی بود و خواس��ت مطالب آنجا را شفاف در اختیار مردم
قرار دهد ،باید از آن جوان حمایت ش��ود .ب��ه گزارش مهر ،صدیقی
همچنین پیرامون مسائل و مشکالت اقتصادی کشور ،افزود :یکی از
مواردی که مردم را اذیت میکند تبعیض و اختالف طبقاتی در کشور
است .مش��کالت ارزی که به وجود آمد اختالفات طبقاتی را تشدید
کرد .امروز بیکاری ،جوانان را نگران و اذیت میکند ،این موارد نتیجه
تحریم بیگانه نیست بلکه ناشی از سوءمدیریت و بیتدبیریها است.

توضیح شورای نگهبان
درباره یک خبر جعلی
پیش از ظهر پنجشنبه ۲۰تیر،
خبری جعلی مبن��ی بر حذف
یک گزارش از آرش��یو سایت
ش��ورای نگهب��ان در فضای
مجازی منتشر شد که اداره کل
روابط عمومی شورای نگهبان
برای تنویر افکار عمومی در این
خصوص اطالعیهای صادر کرد .در متن این اطالعیه آمده است :به
دنبال طراحی نس��خه جدید پایگاه اطالعرسانی شورای نگهبان و
انتقال کامل اخبار از نسخه قبلی و راهاندازی آزمایشی نسخه جدید از
روز یکش��نبه ۱۵تیرماه  ،۱۳۹۸اخباری که ب��ه آدرسهای قبلی در
موتورهای جس��توجو نمایهس��ازی( )indexingش��ده و یا در
سایتها به آنها لینک شده ،ممکن است با مراجعه کاربران به آن خبر
با پیغام خطا مواجه ش��ده و به نس��خه جدید هدایت شود که در این
صورت کاربر میتواند با جستجوی عنوان خبر در سایت جدید به خبر
موردنظر دسترسی پیدا کند .این اطالعیه افزود :الزم به ذکر است خبر
«گزارش تفصیلی ش��ورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری» نیز با کد( )۱۳۲۲در دسترس مخاطبان قرار دارد.

امارات دست به دامن
جمهوری اسالمی شد
روزنامه االخبار چاپ لبنان فاش
کرد که امارات پس از شکست
در یمن از جمهوری اس�لامی
ایران خواس��ته اس��ت زمینه
خروج آبرومندان��ه امارات را از
یمن فراهم کند .االخبار لبنان
با اعالم این خب��ر افزود :یک
هیأت بلندپایه امارات��ی چند هفته پیش به تهران س��فر کرده و به
مسئوالن ایرانی پیشنهادی ارائه کرده است تا امارات نیز در مقابل
این پیشنهاد ،از مخصمه یمن خارج شود .االخبار نوشت :پاسخ ایران
آن بوده که چیزی وجود ندارد که تهران بر سر آن مذاکره کند .االخبار
فاش کرد :اماراتیها از روس��یه خواس��تهاند میانجیگری و ایران را
متقاعد کند ،اما پاسخ ایران همان پاسخ قبلی بوده است .به گزارش
خبرگزاری صداوسیما ،االخبار مدعی شد :ابوظبی به حمله آمریکا
به ایران امیدوار بود ،اما متقاعد شده دولت آمریکا چنین کاری نخواهد
کرد در نتیجه امارات ،یافتن یک راهبرد برای خروج از مخمصه یمن
را با عنوان راهبرد صلح آغاز کرده است.

